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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Z jednání Rady 

Včera 3. března 2020 zasedala Rada obce.  Rada projednala a schválila výsledky hospodaření 

příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy 

Hrádek za rok 2019 a projednala návrhy rozpočtu na rok 2020 těchto příspěvkových 

organizací.  Dále se Rada zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 2020 a projednala došlé 

žádosti o dotaci z rozpočtu obce. Rada dále schválila odpisový plán obce Hrádek, odpisový 

plán příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek a příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2020.  

       Rada rovněž stanovila termín jednání Zastupitelstva obce. Jednání se uskuteční 17. 

března 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  

       Rada dále schválila vytvoření jednoho pracovního místa pro veřejně prospěšné práce 

v obci od Úřadu práce, projednala nabídku na zpracování urbanistické studie v  lokalitě BČ3 

v Čejkovech a zabývala se záměrem zajištění vodního zdroje a výstavby vodovodu pro 

Zbynice a Čejkovy.  Projednány a schváleny byly dvě žádosti o pronájem pozemků 

v Tedražicích a smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce v Hrádku a 

v Tedražicích. 

Na závěr Rada projednala pět došlých podnětů. 

 

Výběr místních poplatků 

Oznamujeme občanům, že pokračuje výběr místního poplatku za odpady a poplatku za psa.  

Poplatky je možno zaplatit v pokladně Obecního úřadu v Hrádku v pondělí a ve středu v době 

od 8.00 do 15.00. 

V části obce Čejkovy bude poplatek vybírán ve čtvrtek 5. března 2020 od 16.00 do 17.00 

hodin v hasičské zbrojnici. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 6. března 2020 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná 

mše svatá.  
 

Pozvánka na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné srdečně zve na tradiční hasičský bál, který se koná v 

sobotu 7. března 2020 od 20.00 hodin v restauraci Na Radnici v Kolinci. K tanci a poslechu 

hraje Andromeda. Jako každý rok je zajištěna autobusová doprava ze Sušice (v 19.00 hodin) 

přes Tedražice, Hrádek a Čermnou do Kolince a po skončení akce zpět.  



 

Pozvánka na oslavu MDŽ do Tedražic 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá oslavu Mezinárodního dne žen v sobotu 7. března 

2020 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Na tuto akci srdečně zvou pořadatelé. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

4.3. 2020  Zdeněk Mautner  50 let 

 

Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


